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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 3599 26-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ഓൺൈലൻ സംവിധാനം കാര��മമാ�ാൻ നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. േമാൻസ്  േജാസഫ്
Shri Antony Raju

(ഗതാഗത വ��് മ�ി)

(എ)

ഓൺൈലൻ സംവിധാന�ിെല േപാരാ�
കാരണം വാഹന രജിേ�ഷൻ ����തി�ം
അേപ� നൽ��തി�ം വാഹന
ഉടമകൾ��ാ�� ��ി��ിന് പരിഹാരം
കെ��േമാ;

(എ) വാഹന രജിേ�ഷൻ ����തി�ം അേപ�
നൽ��തി�ം വാഹൻ േസാ�് െവയറിൽ
സം വിധാനം നിലവി��്. ഏെത�ി�ം
അേപ�കന് ഡാ�യിൽ ഉ�ാ�� പിശക്
കാരണേമാ േസാ�് െവയറിെല സാേ�തിക
തകരാ� കാരണേമാ ��ി��് േനരി��തായി
��യിൽ െ��ാൽ േസാ�് െവയർ വികസി�ി�
നാഷണൽ ഇൻ േഫാർ മാ�ിക് സ്  െസ�റിെന
അറിയി�  ്പരിഹാര നടപടികൾ കെ����്.

(ബി)

ഉടമ�ാവകാശ ൈകമാ��ി�ം രജിേ�ഷൻ
���ലി�ം ഒ�മി�  ്അേപ� നൽകാൻ
കഴി��ിെ�� പരാതി പരിഹരി�േമാ;

(ബി) വാഹൻ േസാ�് െവയറിൽ ഉടമ�ാവകാശ

ൈകമാ��ി�ം രജിേ�ഷൻ ���ലി�ം
ഒ�മി�  ്അേപ� സമർ �ി�വാ��
സം വിധാനം �ട�ം �തേല ഉ�ായി��.
എ�ാൽ ഈ അ�� കാല�ായി ഈ
സം വിധാന�ിൽ ചില �ശ്  ന�ൾ
ഉടെല��ക�ം ഈ േസവന�ൾ �ായി
�േത�കം �േത�കം അേപ� സമർ �ിേ��
സാഹചര�ം വ�ക�ം െചയ്  �. ഈ �ശ്  നം
��യിൽ െ�� ഉടെന നാഷണൽ
ഇൻ ഫർമാ�ിക് സ്  െസ�റിെന അറിയി�്
പരിഹാര നടപടികൾ കെ����്.

(സി) ഉട�ാവകാശം മാ�ാൻ ഓൺൈലനിൽ
അേപ� നൽകിയാൽ ആർ.സി. ��് ആർ.ടി.
ഓഫീസിൽ എ�ി�ണെമ� തീ�മാനം
മാ�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ എ�് �തലാണ്
മാ�ിയിരി��ത്; ആയതിെ� ഉ�രവ്

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) 23/09/2021 െല സർ �ാർ ഉ�രവ് സ.ഉ.
(സാധാ) നം. 324/2021/ഗതാഗതം �കാരം
യഥാർ� രജിേ�ഷൻ സർ �ിഫി��്
ഓഫീ�കളിൽ ഹാജരാ��ത് ഒഴിവാ�ി,
ഓൺ ൈലൻ അേപ��െട അടി�ാന�ിൽ

േസവന�ൾ അതിേവഗം നൽ കാൻ
ഉ�രവായി��്. ടി സർ�ാർ ഉ�രവ് �കാരം
ഓൺൈലൻ േസവന�ൾ ലഭ�മാ��തിന്
നിലവി�� software-ൽ ആവശ�മായ മാ��ൾ
വ���തിനായി software െഡവല�് െച�
NIC (National Informatic Centre)േയാട്
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ആവശ�െ��ി��്. ആയത് പരിഹരി�� �റ�്
��ത ഉ�രവ് നട�ിലാ��താണ്.

(ഡി)

ഒേര ഓഫീസിൽ തെ� ഉടമ�ാവകാശം

മാ�ാ�ം രജിേ�ഷൻ ���ാ�ം എ�ാണ്
തട�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;  ഇ�ാര�ം
ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് �േയാജനകരമായ രീതിയിൽ
മാ�ം വ��വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) േനാൺ-�ാൻ സ്  േപാർ�് വാഹന��െട
ഉടമ�ാവകാശം മാ�വാ�ം രജിേ�ഷൻ
���വാ�ം ഒേര ഓഫീസിൽ തെ� അേപ�
െകാ�� െച�വാ�� സം വിധാനം വാഹൻ
േസാ�് െവയറിൽ നിലവി��്. സാേ�തികമായ
�ശ്  ന�ൾ കാരണം ഈ സം വിധാന�ിന്

���ിയ കാലയളവിൽ �ശ്  നം േനരി�െവ�ി�ം
അത് പരിഹരി�െ��ി��്.

(ഇ)

ഉടമ�ാവകാശം മാ�� സ�ർഭ�ിൽ തെ�
��ത വാഹന�ിെ� �ൻ ആർ.സി.
ഉടമ��� പിഴ�ടി ഈടാ�വാൻ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; �ൻ ഉടമ��� പിഴകാരണം
ഉടമ�ാവകാശം മാ�ാൻ �തിയ ഉടമ�ന്

കഴിയാ� അവ��് എ�് പരിഹാരമാണ്
േമാേ�ാർ വാഹന വ��് നിർേ�ശി��ത്;

(ഇ) ഒ� വാഹന�ിെ� ഉടമ�ാവകാശ

മാ��ി�� അേപ� ഓഫീസിൽ
ലഭി�േ�ാൾ, ��ത വാഹന�ിെനതിെര

നിലവി�� എ�ാവിധ സർ�ാർ �ടി�ികക�ം
അട�തീർ�ാൽ മാ�െമ വാഹന�ിെ�

ഉടമ�ാവകാശം മാ�ാൻ സാധി�ക��.
മാ�മ�, വാഹന�ിെ� എ�ാവിധ �ടി�ികക�ം
അട� തീർ�ാൽ മാ�െമ വാഹൻ േസാ�്
െവയറിൽ �ടർ േസവനം സാധ�മാ�ക��.
ഇ�ര�ിൽ �ൻ ഉടമ��� പിഴ കാരണം
ഉടമ�ാവകാശം മാ�ാൻ കഴിയാ� അവ�
സാധാരണ നിലവിലി�. എ�ാൽ ഓഡി�്
ഒബ് ജ�ൻ, െച�് റിേ�ാർ�കൾ എ�ിവ ഒ�
ഓഫീസിൽ നി�ം മ�് ഓഫീ�കളിേലേ�ാ,
അന� സം�ാന�ളിൽ നി�ം വ�� െച�്
റിേ�ാർ�കേളാ ഉടമ�ാവകാശം

നട�തി�േശഷം േസാ�് െവയറിൽ അപ് േഡ�്
െച�െ��� സാഹചര�ം ഉ�ാകാ��്. ഇ�രം

സാഹചര��ിൽ നിലവിെല ഉടമ�് േനാ�ീസ്
നൽ��താണ് നിലവി�� രീതി.

(എഫ്)

േമാേ�ാർ വാഹന പിഴകൾ വാഹൻ േസാ�്
െവയർ വഴി ഓൺൈലനായി അട�ാൻ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; വിശദീകരി�ാേമാ;
േകാടതിവഴി�� പിഴക�ം വാഹൻ േസാ�്
െവയറി�െട അട�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

(എഫ്) േമാേ�ാർ വാഹന പിഴകൾ വാഹൻ േസാ�്
െവയർ വഴി ഓൺ ൈലനായി അട�ാ��
സംവിധാനം നിലവി��്. സാധാരണ േകാടതി
വഴി�� പിഴകൾ അട�ാൻ വാഹൻ േസാ�്
െവയറിൽ നിലവിൽ സംവിധാനമി�. വാഹനിെല
ഇ-ചലാൻ �ഖാ�ിരം പിടി�െ��് പിഴയീടാ�ി
െവർ ��ൽ (Virtual) േകാടതിയിേല�് അയ��
േക�കളിൽ െവർ ��ൽ േകാടതി പിഴയി�ാൽ
ആയത് ഓൺ ൈലൻ വഴി അട�വാ��
സംവിധാനം നിലവി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ
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